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Natura kontsumitua
Otzandutako ingurugiroa baino ezagutzen ez den garai postnatural
batean
Laburpena

Abstract

Hazteari uzten ez dion mundu honetan,
arkitektura ezin da albo batera geratu
ingurugiroaren, gizartearen eta hauetan
eragiteko tresnen inguruko hausnarketan.
Naturaren irudi nostalgiko baten bila,
aurrerapen teknologikoez ernegatzea
medio duen optika nagusia zalantzan
jartzea du artikulu honek helburu.
Horretarako,
atzerantz
begiratuz
baino gehiago, aurrerantz begiratuz
mugitzen den kultura baten manifestu
arkitektonikoa azaltzen da.

Architecture can not avoid the discussion
around environment, society and the
tools used to operate on theese in a world
that does not stop growing up. The aim of
this article is to put on doubt the general
rejection on technology when trying to get
a nostalgic image of nature. For this, an
architectural manifest regarding a culture
that progresses looking forward instead of
backwards is presented.
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1866. urtean, Ernst Haeckel naturalista eta filosofo
alemaniarrak proposatu zuen grekoko oikos (etxea) eta logos
(logika) uztartuta ökologie hitza lehenengoz. Izaki bizien eta
haien inguru fisikoaren arteko erlazioak aztertzen dituen
biologiaren esparrua, ekosistemen funtzionamendua azaltzen
duena hain zuzen ere. Ekosistemak ulertzeko ekuazio honetan
gutxitan ageri izan da gizakia, eta kontzientzia ekologikoa
agertu zenetik ere, ekologiak ikuspegi berdinarekin jarraitu
du; inguru naturalaren azterketa alde batetik eta gizartearena
bestetik, haien arteko erlazioa kontzientzia ekologikoa
izanik..
Gizarteak ez zuen kontzientzia ekologikoa iratzarri 196070eko. hamarkadara arte. Bigarren Mundu Gerraren
ondoren, etsipena nagusi zela, teknologia ikusten zen
irteera bakar bezala eta testuinguru horrek eman zion
bide «kapitalismoaren urrezko epe» edo frantsesez Trente
Glorieuses izenez ezagutzen den urte multzoari. Kapitalismoak
inoiz bizi izan duen hazkuntza tarterik oparoena izan omen
da eta 1973. urteko petrolioaren krisialdira arte luzatu zela
esan daiteke. Begirunerik gabeko hazkuntza horren aurkako
erreakzio bezala agertu zen kontzientzia ekologikoa.
Urrezko epearen amaiera aldera, asko izan ziren kontzientzia
ekologikoa piztu eta bultzatu zuten zirkunstantzia eta
arrazoi isolatuak. Itsasontzi askoren petrolio-isuriak1
edo Europan 70eko hamarkadaren hasieran petrolioaren
krisiaren ondorioz bultzatutako energia nuklearraren aldeko
politikak besteak beste. Erreakzioak ere, alde askotatik
1 1967an Torrey Canyon petrolio-ontzi iparramerikarraren isuria Erresuma
Batuko eta Frantziako kostaldeetan edo 1978an Liberiako Amoco Cádiz
petrolio-ontziarena Frantziako iparraldean besteak beste.

etorri ziren; beste askoren artean azpimarragarrienak, 1971n
Greenpeaceren sorrera, urte berean WWFrena (World
Wide Fundation) edo 1972an Nazio Batuen ingurugiroaren
zaintzarako programa (UNEP).
Ordutik ia mende erdi bat pasa bada ere, kontzientzia
ekologikoak optika bakarrarekin hausnartu du errealitateaz,
salbuespenak salbu. Naturarekiko ikuspegi nostalgiko
batetik, bai teknologia bai kontsumoa albo batera baztertzea
DNAren barne duena. Ikuspegi horretatik, gizakia eta
natura gauza independente bezala ulertu dira, noizean
behin kontzientzia ekologikotik egindako hausnarketek biak
erlazioan jarriz. Erlazio hori dagokionez ere, balantza beti
jausi da naturaren aldera, eta hori ez da harritzekoa natura
ezagutu ez dugun irudi nostalgiko batek ordezkatzen badu
eta gizakiarena, aldiz, hark eragindako hondamendiek.
Ekologismoaren aldarrikapen gehienak egungo gizarteak
ordezkatzen duenetik aldentzean dautza, ezagutzen ez den
natura idiliko baten bila. Hala ere, gehienek «Atlantida»
hori bilatzen jarraitzen duten bitartean, badira natura beste
modu batera ulertzeko gai diren kulturak ere; egungo
errealitatearekin askoz lotuagoak eta, beraz, kontzientzia
orokorrean eragina izateko askoz aukera gehiago dituztenak.
Holandaren naturarekiko erlazioak bide horri jarraitzen
diola esan dezakegu; historikoki paisaia holandarrak beti
negoziatu behar izan baitu naturaren eta artifizioaren
artean. Betidanik irabazi behar izan dio espazioa itsasoari.
Hori horrela, naturarekiko erlazioa, produktibitatearen eta
pragmatikotasunaren bahetik iragazia izan da denboran
zehar. Domestikatutako eta artifizialdutako natura bat dute
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2. irudia ~ Pabilioiaren laugarren solairua, basoa.
Egilea ~ Tatsuya Krause.

1. irudia ~ Aluzinazioak, Carsten Holler.
Egilea ~ El Big Data egunkaria.
3. irudia ~ Expo 2000 pabilioia, MVRDV.
Egilea ~ MVRDV.
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errealitatetzat, guk naturaz ulertzen dugunaren irudi edo
errepresentazio bat alegia.
Expo 2000, Hannover
Errealitate honen hausnarketa kontrajarriak arkitekturara
eramateko aukera paregabea izan zen 2000. urtean
Hannoverren ospatutako Expoa. Alemanian ospatutako
lehen nazioarteko esposizioa izan zen 2000. urteko ekainaren
1etik urriaren 31ra. Erakusketaren ereserkia, «Gizakia,
natura eta teknologia - mundu berri baten abiapuntua» izan
zen, eta helburua, berriz, etorkizunera begira hiru gai horien
orekaren inguruko gogoetak plazaratzea.
Inongo zalantzarik gabe, erakusketako protagonistak
baliabide berriztagarriak, birziklapenaren kultura eta
naturarekiko aurrerapen errespetagarriak izan ziren. Ikuspegi
horiek, ordea, gizarte-kontzientzia aldatzea dute abiapuntu,
gaur egun bizi dugun eredutik aldendu eta gogoratzen ez
den natura idiliko bat berreskuratzean, inoiz horrelakoa izan
bada.
Oso bestelakoa izan zen MVRDV arkitektura-bulego
Holandarrak proposatutakoa. Mahai gainean eta hibridaturik
jarri zituen ikuspegi orokorrarentzat elkar baliogabetzen
zuten bi terminoak: artifizioa eta natura. Jarrera hartzea
ezin zen beste modu batekoa izan, Holandak ezagutzen
duen natura bakarra gizakiaren eskuek sortutako naturaren

4. irudia ~ Celestial Real State company, 1909. urtean Life aldizkariaren ilustrazioa.
Egilea ~ Life aldizkaria.

errepresentazio
bat
denean. Arkitektura-bulegoak
erakusketa hori baliatu nahi izan zuen, gaiaren inguruan argitu
beharreko galdera batzuk mahai gainean jartzeko (El Croquis
111, MVRDV 1997-2002). «Biztanleriaren dentsitatea hazi
baino lehen, zein bizi- baldintza bermatu beharko lirateke?
zein izan behar du naturaren paperak zentzurik zabalenean
dentsitatearen hazkunde honetan? ez al da natura berri bat
galdera hauen erantzunaren gakoa?».
MVRDV, Expo 2000
Exporako eraikitako Pabiloi Holandesa da natura berri
horren errepresentazioa. Teknologiaren eta naturaren
hibridazio bat; naturaren egingarritasuna eta, beraz, horren
artifizialtasuna balioan jartzen dituena. Gainontzeko
proposamenei kontrajarrita, honek ez zuen natura
kontsumotik eta teknologiatik isolatzeko asmorik; gizakiak,
naturak eta teknologiak batak bestea indartu dezaketela eta
egin beharko luketela islatzen du. Proposamenak arrakasta
izango bazuen, bulego Holandesak, 2000. urteko gizartearen
errealitatetik abiatuta lan egin behar zuela argi ikusi zuen,
gizarte horren izana ukatu ordez.
«Holandak
espazioa
sortzen
du»:
orokorrean
aurresuposatzen denaren aurka, biztanleriaren hazkuntzak
espazioaren kontsumoa ekarri ordez, espazioa sortzea ekar
dezakeela adierazi nahi izan zuen Winy Maas, Jacob van Rijs
eta Nathalie de Vries-ek zuzendutako bulegoak. Tradizionalki
Holandak itsasoari espazioa horizontalean irabazi izana
berrinterpretatu eta pabiloiarekin zeruari espazioa irabaztea
proposatu zuten.
5. irudia ~ Paisai ezberdinak erakuzten dituen sekzioa.
Egilea ~ MVRDV.

Horretarako, Holandako sei paisaia ezberdinak pilatu
zituzten ekosistema autonomo batean. Geruza edo solairu
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6. irudia ~ Ezkerrean ur sistemaren mozketa, eskuinean berokuntza sistemarena.
Egilea ~ MVRDV.

bakoitzak programa zehatz bati erantzuten dio paisaia
zehatz baten barnean. Eraikina mozketa baten ordez, hiru
aldi bereko mozketek definitzen dutela esan daiteke, eta
hiru sekzio horien gainjartzeak pabiloia osatzen duela. Hiru
geruza horiek programa-geruza, paisaia-geruza eta teknologiageruza lirateke.
•

Programa-geruza sekzioak pabiloiaren erabilera
ezberdinak pilatzen ditu: 1. solairuan: informazioa,
harrera eta denda; 2. solairuan: erakusketa eta
hitzaldietarako VIP gela; 3. solairuan: auditoriuma; 4.
solairuan: erakusketa, hitzaldi-gelak eta bulegoak; 5.
solairuan: erakusketa, zinema eta hitzaldietarako VIP
gela; 6. solairuan: erakusketa, jatetxea eta terraza.

•

Paisaia-geruzak aipatutako sei paisaia holandesak
pilatzen ditu: 1. solairuan: koba; 2. solairuan: nekazaritzapaisaia; 3. solairuan: espazio isolatuak; 4. solairuan: basoa;
5. solairuan: euria; 6. solairuan: ura.

•

Teknologia-geruzan, paisaia zehatz bakoitza artifizialki
ahalbidetzeko teknologia ezberdinak aurkitzen dira: 1.
solairuan: biomasa eta uraren garbiketa; 2. solairuan:
aire egokitua; 3. solairuan: teknologia fotovoltaikoa
eta uraren hozketa; 4. solairuan: airearen berriztapena;
5. solairuan: berezko giroa; 6. solairuan: lurrunaren
hozketa, haize-errotak eta uraren garbiketa.

Pabiloia, beraz, aipatutako hiru sekuentziak gainjarrita, modu
artifizialean natura berri bat proposatzen duen sistema bat
da; espazioa eta energia aurrezten dituena, proiektua bera
eko-sistema bihurtuz. Expoaren ereserkira itzulita, programageruzak gizakia hitza ordezkatuko luke, paisaia- geruzak
natura eta teknologia-geruzak teknologia hitza. Horrela,
MVRDVk, klima-aldaketari eta biztanleriaren hazkundeari
erantzuteko jarrera arkitektoniko bat aurkezten zuen 2000.
urteko testuinguru produktibotik abiatuta.
28

Expoan mundura zabaldu zen ikuspegi honetatik 2019.
urtean ere asko daukagu hausnartu eta ikasteko, munduak
gaur egun ezagutzen duen natura eskuz eraldatutako, edo
beste modu batera esanda, kontsumitutako natura bat dela
argi dagoelako. Hori horrela, natura modu zentzudun batean
kontsumitzeak iraunkortasunaren eta giza ongizatearen alde
joka dezakeela hartu beharko genuke oinarritzat. Beraz,
helburua gizartearen gehiengoak natura berri horren alde
jokatzea bada, neurriak gaur egunetik hartuak izan behar
dira eta ez haren ernegutik. Bestelako jarrera hori haizearen
aurka ostikoak ematearen antzeko jokabidea litzatekeelako.
///
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